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sch o t en,
Naar ik
gezeten.
Natuurli
qenlijk

maar r.rel uerd
uL L ueLf0uUbafe

jk jammer, maar
Êeuoon bij.

ïieekend 9 en 10 oktober
bestond uit inhaal- en
bekeruedstrijden.
Zlnr had een inhaal op het
pr0gremma. De naam van da
legenstander is me ont-

2-1 onverdiend verloren.
heb vêrnomen had er mear in-

er mei
bron

ja een beeije geluk hoort er ei-

0ldeboorn 1 Zcndag moest, naar U.U.Ir voor de beker.
0ok dat Iiep oF een fiasco uitn er uerd F|.1. met 4-2 Vêt-
loren. Je raakt heel onqelukkig met 2-B acht,er en dan
ulordt het moeilijk voeiballen.
Ê. chter ulorden loqisch natuurli jk risico t s gênomen mel all.e
gevolgen vandien, 7e kunnen en zullen zich nu volledig op
de competitie m0eten toe leggen.
Dit za1 nodig zijn, echt met ztn allen er tegenaan.

---2---



Cldebor:rn 3 en 4 hebi:En dsae uri,je zuL-deG tËt-ir-.rl ir,EL *en
n0q leuk oefenuedstrijdje ook.
llet 3e uerd over{rrinnaar mel 4-2.

Di.t uieekendónntving CLDtË.1ilili\ 7n i-.ierkemase Bays i cip be
zoek.
In aen gelijkopgaande r"redstrijd met Ildeboorn iets meEr
in de aan\ral uas het clldeboorn riíe ËÊn 1-il uoorspronQ narn
en deze tot de rusl kon vasthouden.
In de 2e helft Llaren het de bezoekere die hel L:esle van
het spel hadden en dit, dan oak uitdruklen rnet, Z daelpunten.
Uerd er dan ue1 gezegd, dit had niel EemoQenr het feit,
LJAS €F.

i,s, zaterdag naar 4kkrum.
Reken maÊr yasà op een irarme ontvangst.
Àan een voorspelling zal ik me niet *'raqen. Het is dan ook
aan jullÍe om de Lreegschaal- naar de goede kant over te la-
ten sLaan.

Uij uachten af.
OLDEÊOCIfrN 2 moest naar Irnsum 2.

Dat er Ín die r.redstrijd mgar 1 doelpunt Lrerd gesccord
Ên dan toevallÍg Liel dcror Irnsum betekende voor het 2e
ue1 met lege handen naar huis.

Uolgende keer julli.e en dan uel B.s. zondag thuis te-
gen Zu.r,lesteinde 4.
Er rnoeten nu aindelijk ueer eens 2 puntjes aan het to-
taal r,iorden toegevoegd.
Dus allemaar er ínaar lekker tegenaan en dan zal resullaat
zeker niet 

- 
uitnl ij ven.

0LD[B00RN 3 uas vrij en meg áre. zondag op bezoak naar
Boornberqum 4.
Het moet moqelijk zijn oÍn in ieder geual maar 1 puntje
mee naar huis te nsmen.
Ívlaar er zal voor oeuerk.l moeten uorden.
Uoor de restr il€ ziene. dus r,Ë1"

ILntÊCIilRLi.4 uas dosr terrainafker-rrinq van RtS in Eols-
uarci 0oK r.'ri j .
Helaas r.reet ik niet r,;at het prCIgraama voor êr 3r eondaq
voor jullie is, maar dat zal in dil ilubblad ueL erÊBng
verrnei-d staan,
i"lochi er ÊÉn r.ledstrijrJ vesJ:gesteld zijn* dan sucf,es,

*-*3***



0L0[800RN t had de allijd J.astige tegenstander Lange-
zuaaq en dan uit..ó. .,In een gel-ijkopgaande strijd met aan beide zijden legio
kansen die soms op mirakul&uze urijze door de doelmannen
uit het doel uerden gehouden, maar ook Elorieus urerden
gemist.
Tot de rust bleef de 0-0 stand dan ook gehandhaaflt.
tlat onza doelman in het strafschopge.bied een stapje te
veel nam betekende uel 1-0 voor Langezu.raag.
Gooide tlldeboorn zich toen rnassaal op de aanval r. dit be-
tekende uel dal er achter gaten vielen nret a1s resultaat
een doorbraak van de tegenstander.
Dil resulteerde in een 2-A achterstand.
De tijd uas te kort om nog een puntje mee naar huis te
nÊmen, al uerd de eindstand dan 2-1,

n.s, zondag komt Uarga op bezoek, dit zal Lreer niet
makkelijk uorden, maar de sfeer in de ploeg is prima Bn
ik uleet zeker, de puntjes komen nog uel.
f r zaL nu toch Êens Lleer geL,onnen moeten uorden in de
eerste pl"aats, om toctï nog een beetje aansluiting te be-
ho uden.
ïen tueede denk ik aan de suporters,
Die uilIen ook rrJB€rr eens een overurinninq zien.

A,s. zondag maar ureer met goede moed er tegenaan en
het zaL zaker recht komên.

5Uí]CTS A L L T NI

---4---
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V. V. ï. - 0LDEBil0RN 4-2. -

Zaterdag 9 oktober moesten Lre spelen voor de Frer:nskir:-
beker legBn U. U. I. uit ldskenhuj.zen.
Veel over deze uedstrijd-va1t er niet te vertellen uênl
het L,as Ljser eens niet, zo best uat ue lieten zien.
Ll binnen e€n kuartier zaqen ue tegen esn ?-A achierstand
ean en het hadden er r,rel meer kunnen zijn.
0Idebaorn zaq nog uel kans om vlak voor cie
te komen, zodat er nog elLe kans Lras oÍn Ben
te komen, urat na de thee niet zo bleek te z
gauu, maakte V.V.I. Bt 3-1 Ên 4-1 van, zodat
bekeren r.,rel ksnden vergeten.

*!el maakte Rinee er in de laatsle mi.nuten
uat t,elrens de eindstanrJ u,a$.

Uolgende ueek voor de kompetÍiie tegen Ên
en aan hcnelijk ÊÊn beter rssultaaL.

VERSLAGEN

rust op 2-1
ronde verder

ijn, ulant al
LJe verder

nog &-2 van,

in Langezuraag

,iit
H endr!k "

#f
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1 0-9- r 82 OLDTBCCIRN ZN . TASTTRiÏI R ?.-
cm 2 uurrfloot de scheidsrechter af, voor 2x4s min.voetballen.

Het duurde niet l.ang of de achterstand r.ras a1 qauLr 0-1.il1ar Lrii probeerden er ook r^rat aen te doen, hei lukLeniet al te best,t L,e kregan urel een paar kansen die zelfUillern er ook niet in kàn krijgen,
uij speelden veel op buiten sóèr, maar dat mislukte ookuel eens r zo kon East,ermar voor de theepauze de stand nogop A-2 krijgen.
flet nog r.rat tekst en uitleg van H.laatste 45 rninuten in.

I'la 20 minuten voeLballen kr.ram er
Rimmert, de keeper greep mÍs en c

uel êven intikken, maar daar dook

van DiJk gingen L,e de

De tueede helft trJas helemaal van 0ldeboorn.Uij hadden Tiemen ger.risseld met, fl, Kleefstra.
Na tien minuten spelen schoot íreine Kleefstrà tegen de1at, zo had U. Kalsbeek ook een Faar kansjes, *"á" h;;mocht niet baten.

een goeie voorzet van
. Akkerman zau hem er
een spÉ1er van Easter-mar oFr hans,

Dus een penalty, Uillem
kon niet anders.

erachter en ja hoor hij zat,
0ldeboorn uerd steeds beter, uij gokten nog op een gerijkspel, maar het mocht niet mÊer Èalen.ile 45 mi nuten L,aren 0Ín r

tiolgende ureek Harkemase Boys g 
"n dan maar hopen dat depunten in cLdeboorm blijven of 6ên punt, maar dat zienïJe dan uel user.

P. de Uries,

fr*_,t-*.*

---6-'-
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Oldeboorn 3 Oldeboorn 4

Í
Zowel het derde aLs het vierd.e haird"cn zondag

geen coropetitie-wedstri jd. en daaron bed.achten d.eleirÍere d.at het wel aardig zou zi jn dat ue uaar^
tegen elkaar moesten spelen.

De eerste heLft nocht onilergetekende vanaf de
zi j1i jn beki jken en kan d.aarora hier weÍnig over
negg,err. F{elaag moest hij weI zien dat het d.eróeaI snel een voorsprong rLên, Het nieuwe gezicht vanhet derd.e: Harke, seoorde tweemaal en eàn fraaie
Fcpbal van Gerard Visser bepaalde de nrststand op
3-0.

In het tweed.e gedeelte van d.e ,,ed.strj.jd kcn het
vierde iets meer uitrichten. Maar de eerste twintig
minuten konden we ond^anks d.e vele kansen nog niettot seoren komen. Tot dat Sipke the Young (áekocbt
van loronto-Kickers) de bal voCIr zijn liaker kreeg
en raet een mooie boogbal over de keeper van het
d.erde schoot zsdat d.eze waard.evolLe aankoop ons
naar 3-1 bracht.

Kerrnelijk vond de tegenstander tiit nlet leuk
en daarom meende hun uitblinker Cor de Boer voor
d.e derde keer te noetei?" passeren on zodoende voor
4-1 te zorg€n.

VervolgeRs kon ,nd.e ri:;e eskende vanuit een roffoe-
lige t:estand voor 4-2 zor€:en, nierna werd duioe-
lijk d.at beiEie ploegen veel krachten haóden ver-
speeld want men kon nÍet meer d.oelpuntê]:.

Hopelijk kunnen ïye nog een keer revanche nenen,
nalir aanstaande nond.ag niet omo^at we dan tegen
R,8.S, uit Bolsward. gpelen.

Douwe Bethlei:em

- --7 ---



Nnëanks r"legatieve berichten over het hedendaagse

iïïl'! f ;,:r; ;":.:";:?;:::ï'. ;;i?':t o;:":á l;jl:;ji: "-zijn ar toch ook uedstrijden die neÍ uuti3t *n de moei-te uaard zijn,
Zo t n r.redstri jd L,as b" v" Akkrum 3 _ 0ldeboorn 3, ge-speeld zondagmiddag 3 cktober.

Normaal komen da spelers met agressieve gezichten
l:t-ve1d op en zien uit, naar die t"g*n"tanders die zElieFst zo sner mogerijk het veld af zien nokken.Hier ïr,as het andeis, iriendelÍjke-q*ri"nr*n, elkaarschouderkloppend, van jongens r.,e máken er ueer sen ge_zelliqe boel van, en Oát rlercj het ofik.Het begon a1., rnereen in kreur krek re:-evísi.e, een rcod-uitte bal, dan de techníek en conditie díe deíe-oioàq*nten taon spreidcJe is nauuelijks ,;;;-iu'g*u*n, mijnvrouLl zeí noQr zulk voetbal ioesten de menËen op T.u.
,ri:1, ik t*q- ju uis, *á*r dan komt er hÍer niemand meerkijken.
uant het L,as een lust oÍn te zÍen hoe de goars van de ofl-mogelijkste plaatsan-gsmaakt, uerden, un toen b.u, *untegenstander met veel moeite, fflaar á" nodige tÀcnniÀx,in eigen doel schoot, sn op hanclen g"A""g"n,

1??" zij! eigen oloeqgenoten gefelicÍteerd r.rerd metdit nobel gebaar, "'s !

UDITBAL kan oak leuk zijnl

fledankt derde voor rjeze mooie uedstrijd.

i

Dit moet sens qebeuren in derrhogeren voetbaldan is hel 3 ueken Voethuizen.
fouten r.rerdein sok niei afgesnauurd, rnaar kopal1es .moet geleerd uorden.

De. uedsLrijd verriep rnet de nodiqe spanning en sensatinnet o.ê. een keeper die de baLlei in'de irJni e"iï-l-,,J":net za qenrakkelijk olukte aJs op de Uegane groncJ, t,oleen overu.rinnÍng van lildeboorn 3.

Dus mÊnsan kcn Êens naatr het derde kijken,het is de moeite uaardn

reqÍonen,

ap j0ngens,

Tinus de Bruin.-- -s---



Dit is Chiel Campagne met een plaatje ên eenpraatje vanaf eÊn vakantiebestemming in Spanje
voor voeÈballers die het verliezen beu zijn.

Ir heerst hier een echt gezel]ige Hsll"andse sfeer,
vindt, U ook niet,, íneneer Liouda?

- Jazeker. Ik ben hier pas Eên daq en voel mE al he-
lemaal t,huis.
Bent, U hier al êens eerder qeueest?
- DiL is de 32-st* keer,
[n hoe Lias de reis?
- HeeI goed. Ue hadden alleen pech met de pindakaas.
Die nemÊn L,e altijd mee omdat ze dÍe hier niet

hebben. Íriijn vrouL, had zêven potten in da koffler
qedaan Ên Ín het ondergoed geuikkels tegen het

breken, lYlaar dat heeft, nlet mogen baten,
Eên of andere uilde Spanjaard sini.int za met de kof-

fer gesmeten te hebben dat er vier potten L,áren gebro-
ken. l1 mijn onderbroeken onder de troep, uant lle nemen

alti jd Cal. v6, dus het Lras nog srneuïg tot op de bodem ook n

Ho ho ho, meneer geBn reglame, uant dan krijgen LJe last
met de minÍster.
- Book sorry. Êls ik de mensên dus e€rn tip mág g€ven:

neÊm nooitttCalv6tt mee in je koFfsr.
fn hoa staat het nu met uL, onderbroeken?
- 0ie hangen aLt rnenËer. lïln vrouLJ heeft ze met,een
geLrassen. 7e neemt alti jd 'een pak Bio-tex mse, dus

het zal r,lel gelukt, zíjn..
Het fijkt me verstandiq om nu maar gauLr eÊn plaatje

te draaÍen. f{ier komt Andrê Hassis met zeq maar níàts
mÊ€r, !Jat drinkt U daar, mevrouur Uouda?

- [assis. Lekker?
* ilJÍ*t za lekker als in l{edsrland, maar tnch best uel Le

drinken. Alleen sraat hier Andrê niet op ds fles.Hoe bedoel"t ii?
Noun in NedBrl"and staat bij de ,tHeroír ondré op !tetiket-";'lan kun je een ontrnóeting met, rfir uinnsn,iir nou zei i.k, qeruef .ik Hernl $nrry hoor, het a*t-echoot mn uit' ik ugu echt geÊn reclame maken voc,r

"n'erorr, uant ík vind sevenlup eiqÀnri3k veer" 1;t-
ke rder.

LJ kunt, hier osk Nederlandse arlÍest,en sntmoeten ishet niet,?

-- -9**"



- Jazeker, LJe il'lor"jnlies knmen misscl-rien optreden an va-
navond zingt lrÍe RÍbbens ztÍr nieur,le cárnavalskraxertrfBn brugmug met san bal is 'knalrÍ,

i'líst U de televisie in de vakantie?
- f,een mo*tent,l" ik kan gËuoon niet begri jpen dal êr mÊn-
sen zijn die dat r.Jel doen, [-n r.ieet U r,rat het allerheer-
lijkste is?
Dat Lre hier niet naar Jan Pelleboer hoeven kijken.

Un authorized,
Hans Knoop.

om d.e Freonskipbeker
TDíKENHUTAEN -^v?o, de Frconskip- loon ,ru" *u-'Fuu. Een tange bil van Jo-tukersPc€ldeVtÍafgelaPen zateriÍag íe,,.-/gri*res Hcr,kstra werd doór brrer Baytgen_ zondag eerste kla.sÍr.t Oldeboorn. Jart dargekopt en Fra.ns tle Bc*r kon d-vlI qing goed uit de'stattblokken en lgen op íe *eeper aÍkomend rrr- pr*o-wisÍ Ira.usols b saheppn..Jappie Vlijnja ren. fie star;d werd S-j

had'eehter weinig Setay Uij-ae at*ár-

IVVI nïr in derdb ronde

king' _Betet vergling het Bart Jan Hc*k- Direct hierna wisselde trainer Reen,stta. ÍIii wÍst een terugspeelbal te onder- Knilles Wijnja ging eruit eri piet de Vrlàs
seheppen en met zijn ech+t.li& hij de OI- kwam erin, lfiye Élger"ma scho<tf doordetuorn da*hlag'n ks,nÈIcr,l. na.ar het middeáveto."nit **, *ó" g.ó.iJ""

rrt de l*e l,,,nt)Ltt werd het onrer$,acttt itr"li?ïl# ffi"ïHffi:?:$fê*:2-o tc)en e.eii ajs v{nft,ët bedrnlde bal. de Jong to" r-ifr"r."., **, hij maaiderloor de dcnlman verk&'td;werd becwr- over dó bal heen. oldeboon urá"r áoo"de.eld er; de lsal rnët een prachtige i:<rcq voetbailgn en lvist de stand in *if spoi:iie_o'errie clx'lman gt-ng. De maÀer u,as Eej- ve treffen een draaghjt e" aantian'* á;-ko Lindetnam. Ífietna, rr.iste HnjiJes ven, Eindstand 4_p* "

ií'i7r1ia alleer: voor de keltper pn pjerl,Serl_
y:lanius werkte e*n prinza t.r'eklra.l r.,air
Bàtrt Jail ilc,ekstra oll'ojiJft:,':de af t)jrÍe-
brx:::tt kwam \,(W rusi ap g:]. Í)en leuk
ttpgezeiÍe sanval *Let pen (.we,:tjtl slteetl
d ao t rl e \t l' í: rl e.tb n si e e r: i n t, al ] e r 

-rl, 

-e ! m a t:t.

Vl lebt.tn,\ eef r,r'as kan s]:scs.

N;r rie th* ging Vïl rltnr r;ei .Lzni,al-
len en itef 'egrsfe gevaal. kw"a.Ín van f"ráns
de Boer. Íien voorzet van Jappie Wljnja
werrl dctot, Í-rans de Eoer.nef naA.iL ge-
kopt Toc:h k reeg de klèine Fra;ts rte B-ref

uit, de

lCIu5TIn Í]uuRÀ i''lT



Dit is een kreet. die hoog staat in het vaander van eenzgn. democratisch 1and,fïaar het qevolg gevan aan oF het uituerken van de ge_sLelde mening moát, en terechtr uo"J"n-overgeraten aanmÊnsen die hiervoor zijn aangeiteld.
ívlocht dit niet gebeureÀ an ert< idee of mening direktuorden uitgavoerd dan kan men, voorar op het uo"io"iverd,vreemde dingen meemaken.
Í:q nameri jk af gelopen zondag toen de r.redstri jd ï rnsum-
'Ldeboorn 

2 uerd gespe.eld aàn ieder Ídee direct gevolgzij! s€geven, dan Àad'de situati"-t;";;; onrstaan dater in het verd aan Boarnster kantr;;; stechts enkerespelers voetbalden en de rest r*eáu oioà" de oouchà-Jasgestuurd.
vanzelfsprekend zou dit om ideeËn van voetballers moetengaan di." t.g, v. hun vechtermentaliteit án boven àrrá"'t.g. v. hun excrusieve kr,laliteiten terstond geli jk kri jgêo.7o k'ram het herhaaldelijk voor dat bedoelde spelers nietop tijd of in het geheei niet door hun àuioerï3t rr"ll*"*broeders uerden aanqespeeldr of dat deze voetbal-broedersniet eens oingen vríj iopen of dat ze Èi: een doelpogingde I'echte""uoétbali;;"-;ï;;-;'u,;;;";; 

iái ze er berervoorstonden om te scoreÀ. -

De mglÍng van de kr,ralitatief goede spelers luidde in ryeergevallen als volgt,:
Do kins.t ek uor *rikselje'r of "rit him mar doucherr,

liet op een voetbaloyeld

UFI JHt I0 van.,,ptIN rNGSU iTrNg. _

(interinr coach) aan deze

daarvan, Ís prachtÍg, maar

---11-*.

5tel--het geval, dat Uieger HideeËn gevolg hed geg"rón.
m?ningsuitinqr BÍr áe-vrijheid
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óFnr ï

rust,

in de 2e helft even Ëen
en 1 van de akkruns kon
via de raal goal A-2
akkrum nrobeerde het n0g
-l- ysme nraakts nu een goal
cJat uas de eindstand.

eersi:p nelfl ging het,
ly en il-1 voor akkrum

ue1 Eoed, maar ja seír
maar Lie ginqen verder

f out j e in de acht,erhoede
de bai er met een boog

maar nu udà=-Ërel anzB beurt,.
1*2 \rosr ekkrum

F.$, Johan, frank en marines bedankt voor het
meespel an.

NKK.qUN 1C íJLD[BUCRN 1C.- It f. de vries.
Ue gingen om 10,45 LreQ en moesten voetballen on -1 1,15.

tmda! ,ij er niet zo sterk voor stonden (t*1, 14*1,
1?-?) ginqen uë ar fel op lcs,
Plaar ia, de Êkkrumers u*ren sterker.
Dus na een ti jdje 1-0 vocr Akkrr:*.
Kqrt daarna Lieer 6Énr 2-'0.
fn voor rust stonden LJa achler rfiet 3-C
LJe hadden qe€n uissels bij ans dus koncjen lre er niet Sên
uitmíkken.
Toen deden ue een kleine verurisselinq,
Cees op achterstÊ man en ík op mÍd-midden.

7o gingen LrÊ in de 7.e helft van stert,
Theo kreeq de bal en school venaf de 16 nreterli;n in de
qoal , 3-1.
Plaar de Akkrumers ginËen aok door Bn kreeen ook een qoal
4-1.
Ueer na eeil tijCje kan ïk ook Êen qoal maken, 4-Z
Cok rÀ,Eer kuramen de i kkrurners terug en maakten ËeÍl

Kort daarne msakLe ïheo oak nog eÊn flraeie gaal,
iammer !ensBq r*ras cl Ít tevens de einrjstand"
C, -ia',ïarinus schopl:e ock êán onderuit in het straflschop-
gebied, iJus eÊn nenalLy, die sctroten ze Êr niet in.
hiou, voigende keer bet,er,

---12- '. Sybrand 0osierbaan"

'goa1,

5- 3.



-..*, I Idnar komen ze !{een.....

K R B o u t r R N l i u u s.-

r-:i;':ï3"8 oktober orn 5 uur moesten ,.rii ín de box á3n-
l"t goot pijpestelen.
'Jï3;"t;l*iis toen uii orn halr zes speren moesten Lras her
De eerste helft had G,A.y.g. een paar kansen.lílaar Durk redde r* -qo"J, "H;i ,"ío-JIi ii"a, daardoor vie-l"n er zo nu dan upËi;;;. '-

::i",::;1"ï:. ook ;"i -;; een í'rusby_r,.redsrrÍ jd,, in plaats
ïo! de rust uas de stand 0_0.De tueede helft gi*g À"1 

"it..,ngeil_ijker en Êr vielen9"n ook 2 doelpuntón uoo" G"A.V.C.Ondankb dat uij het **i-ó_i u*rloren hebben, L,as hettach een Ieuke uedst,rijd.

Harn IdsÍnga.
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